Protokoll Föräldrarådet Ringsbergskolan
Onsdagen den 18 maj i Michelangelo
Närvarande: Liselotte Jankin ordförande, Susanne
Randau rektor, Andreas Kahlroth F-klass, Alexandra
Steinbach F-klass, Amneh El Ghazzi 1:an, Vlora Kabashi
1:an, Elina Thörn 3:an, Linda Brattström 3:an, Anders
Vannestål 4:an, Björn Bergljung 5:an, Johanna Öhrn
5:an, Malin Eneborg 6:an, Frida Hector 7:an, Stefan
Elmqvist 7:an, Charlotte Eriksson 8:an, Kajsa Ekholm
8:an, Johanna Roth 9:an, Petra Arvidsson 9:an.
1 Kort presentation av varandra.
2 Elina var sekreterare.
3 Gå igenom dagordningen för mötet.
4 Inga synpunkter på föregående protokoll.
5 Susannes och Evas punkt (Eva var inte närvarande för
hon var sjuk) Personalrekrytering.
30 stycken sökande till tre nya lärartjänster. En till åk 45, en till åk 7, en till åk 2-3. Simon Lindroth, Maria
Förster och Helen Erdman kommer att börja arbeta på
Ringsbergskolan nästa läsår.
6 Ekonomi
Investeringar i textilslöjdsalen: Nya möbler och ny
ventilation 225000kr till det. 20160517 18801kr aktuellt

saldo av kulpengskontot. Det finns 1500kr till
sommargåva till personalen på skolan enligt kassören
Jenny Cajnerud-Skala. Skulle kulpengen kunna följa
med klassen så att den inte brinner inne om den inte
används under läsåret? Ny kassör efterlyses!
Nuvarande kassören Jenny Cajnerud-Skala har suttit i
fyra år. Kolla upp stadgar gällande föräldrarådet.
7 Det har inte inkommit några rapporter eller
skrivelser.
8 Inkomna frågor.
Åk 7-åk 9 mentorer undrar vad föräldrarådet tycker att
åk 7-åk 9 klassråd ska innehålla?
9 Övriga frågor.
Ta gärna tid till föräldrarådet ca 20-30 minuter på
klassrådet.
Upptagningsområdet. I första hand närområdet. I andra
hand syskonförtur. I tredje hand andra som söker som
inte tillhör närområdet.
Susanne Randau har inte hört något om att
Ringsbergskolan inte ska fortsätta vara en
Förskoleklass- 9:an skola.
Syskonförtur: Vad är det som gäller egentligen?
F-klass- åk 3 i första hand.

Åk 4-åk 9 i andra hand.
Ett barn till ska in i F-klass till hösten.
Elever som går på skolan i åk 6 måste söka till åk 7 för
att få sin plats i åk 7 på Ringsberskolan. Men har man
glömt bort att söka så blir man uppringd och tillfrågad
om man vill fortsätta i åk 7
Skolresa på skoltid betalar skolan. Skolresa som
anordnas av elever och föräldrar får inte vara under
skoltid.
Regler/rutiner runt mobiler på skoltid:
Ringsberskolan är inte för förbud av mobiler eller Ipads
på skolan.
F-klass- åk 3 får ha mobil på fritids på måndagarna.
Elever i åk 2-åk 3 har ofta med sej mobiler och frestas
då att använda dem. Mobiler används ibland på
lektionerna.
Idrotten: Idrotten följer lagstiftningen. Ringsbergskolan
har valt att ta bort en del idrott och har då istället
elevens val.
Idrott till hösten på skolan kommer antagligen att vara
förlagt enligt följande:
Åk 1-åk 3 på Torpaskolan
Åk 4-åk 6 på Ullriksberskolan.

Åk 7-åk 9 på Centrumskolan.
Är det möjligt att ha Yoga i skolan? Susanne Randau ska
kolla upp om det är möjligt. Eva Petersson har den
kompetensen.
Vad ska skolfotograferingen på Ringsbergskolan
innehålla?
Den ska fortsätta som tidigare med både gruppfoto,
enskilda foton och skolkatalog tycker föräldrarådet.
Tårtkalaset på sommarfesten:
Udda klasser ska ha lämna tårtor och
föräldrarådsrepresentanter. De levereras kl:8-9 i
Folkets park, Polketten. Skriv på tårtorna vad de
innehåller. De får inte innehålla nötter, mandel eller
sesamfrön. Nötter, mandel eller sesamfrön får heller
inte förekomma på Ringsbergskolan.
Grupparbeten: Ofta sätts grupper ihop med
lite ”starkare” och ”svagare” elever i samma grupp. Hur
jobbar det pedagogiskt i grupperna? Vad används det
för pedagogisk metod?
Strukturgruppen: De som ingår i Strukturgrupppen är
Liselotte Jankin, Elina Thörn, Linda Brattström, Stefan
Elmqvist och Johanna Öhrn. De ska ev träffas den 2/6.
Stefan skriver ner lite punkter. Finns det några stadgar
sedan tidigare för föräldrarådet?

10. Fikansvarig för nästa föräldrarådsmöte skjuts upp.
11. Tid för nästa föräldrarådsmöte skjuts upp, därför
att det passar bäst att ha det när alla klasser har haft
klassmöte eller föräldramöte och utsett nya
föräldrarådsrepresentanter.
12. Mötet avslutas.

